Deltidsmedarbeider 25% Sandvika og 60 % Østerås
Arbeidsgiver
Sunkost Sandvika
Stillingstittel
Deltid medarbeider helsekost
Frist
Snarest
Ansettelsesform
Fast
Vi søker 2 engasjerte butikkselger/veiledere til våre butikker på Sandvika Storsenter og
Sandvika gågate.
Stillingen på Sandvika Storsenter innebærer jobbing 1-2 kveldsvakter i uka 1300-2100 og annenhver
lørdag, samt ekstra ved ferie avvikling og ved sykdom.
Stillingen på Sandvika gågate innebærer jobbing annenhver fredag fra 12-17 og 2-3 lørdager i mnd,
samt ekstra ved ferie avvikling og ved sykdom.
Sunkost Sandvika gågate har også som oppgave å pakke lokale varer for nærmiljøets butikker, i
tillegg til kunder, noe som gir en travle og innholdsrike dager.
Vi har mange Sunkost butikker i området, så det er også muligheter for ekstra vakter nærliggende
butikker.
Dette er en jobb for deg som liker salg, er opptatt av å hjelpe mennesker, og har interesse for
helsekost. Søker må være over 18 år.
Skriv gjerne i søknaden hvorfor du ønsker å jobbe i en helsebutikk, og merk om det er en
spesifikk butikk du ønsker å jobbe i.
Arbeidsoppgaver






Kundeveiledning
varebestilling
Kassaoppgjør
Varemottak
Diverse forefallende arbeid
Personlige egenskaper






Serviceinnstilt
Kunnskap/interesse for helsekost
Selvstendig og ryddig
Ha evne til å formidle kunnskap og være salgsorientert
Vi kan tilby







Opplæring og oppfølging
Trivelig arbeidsplass blant hyggelige kollegaer
Fysisk aktiv arbeidsplass
Konkurransedyktig lønn
En meget spennende og lærerik bransje

Om arbeidsgiveren
Sunkost Norges ledende helsekostkjede med 107 butikker fordelt over hele landet. I Sunkost
er vi opptatt av å ta vare på folks helse gjennom å tilby et bredt utvalg av helsekostprodukter
av best mulig kvalitet. Vår visjon er å gi mennesker økt lyst på livet.
Sunkost Sandvika Storsenter og gågate ligger kun 10 min med tog fra Oslo sentrum
Sunkost Sandvika Storsenter er en stor helsekostbutikk med godt utvalg, og med god
plassering.
Sunkost Gågate ligger sentralt på hjørne midt i gågata i flotte Sandvika.

